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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom smernice dekana je dochádzka, hodnotenie a pridelenie kreditov 

študentom v predmete klinické cvičenia, súvislá odborná prax a prázdninová prax 

v akreditovaných študijných programoch: 

- ošetrovateľstvo, 

- fyzioterapia, 

 - urgentná zdravotná starostlivosť, 

- laboratórne  vyšetrovacie  metódy  v  zdravotníctve  v dennej, resp. v externej  forme  

  štúdia. 

 

Čl. 2 

Klinické cvičenia a vyšetrovacie metódy  

 

1. Klinické cvičenia (ďalej KLC) v odboroch fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná 

zdravotná starostlivosť a vyšetrovacie metódy (ďalej VM) v odbore laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sú povinným predmetom študijného programu a  

študent ich absolvuje v rozsahu stanovenom študijným programom na príslušný 

semester akademického roka a v kontexte s obsahom stanoveným v informačnom liste 

predmetu. 

 

2.  Študent je povinný  absolvovať 100 % dochádzky na každom pracovisku, kde sa 

KLC a VM realizujú. Pracoviská, na ktorých sa KLC a VM realizujú, sú stanovené 

v informačnom liste predmetu a  spracované v harmonograme KLC a VM 

v príslušnom semestri. Absolvovanie stanoveného počtu hodín KLC a VM, event.  

adekvátneho počtu hodín, ktoré bolo potrebné z uvedených predmetov nahradiť, je 

podmienkou udelenia priebežného hodnotenia, resp. pristúpenia študenta ku skúške 

z KLC a VM. 

 

3.  Dochádzku študenta eviduje vysokoškolský učiteľ alebo mentor KLC, ktorý realizuje 

výučbu KLC a VM na príslušnom pracovisku. 

 

4.  V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť KLC a VM zo zdravotných, resp. iných 

závažných dôvodov, oznámi danú skutočnosť ročníkovému vedúcemu v deň konania 

KLC alebo VM a doručí mu o tom písomné potvrdenie do 48 hodín.   

 

5.  V prípade, že študent  nemohol absolvovať KLC a VM zo zdravotných alebo iných 

preukázateľne vážnych dôvodov, tak si ich nahradí do konca výučbovej časti 

príslušného semestra. Ak je počet vymeškaných hodín KLC alebo VM taký vysoký, že 

študent nemá možnosť a ani časový priestor nahradiť si ich do konca príslušného 

semestra, je nutné, aby písomne požiadal dekana fakulty o prerušenie štúdia. 

V prípade, že študent o prerušenie štúdia nepožiada, bude vylúčený zo štúdia.  

      

6. Harmonogram náhrady KLC a VM vypracuje ročníkový vedúci študenta a dá na 

schválenie vedúcemu príslušnej katedry. Ročníkový vedúci oboznámi 

s harmonogramom náhrady študenta a vedúceho pracovníka jednotlivých pracovísk. 

 

7.  KLC a VM v príslušnom semestri sú prerekvizitou pre  absolvovanie klinických 

cvičení v nasledujúcom semestri a vzájomne na seba nadväzujú. Tiež sú prerekvizitou 



pre absolvovanie súvislej odbornej praxe v príslušnom semestri, resp. prázdninovej 

praxe v letných mesiacoch. 

 

8. Študent, ktorý neabsolvoval stanovený počet hodín klinických cvičení v príslušnom 

semestri a po ukončení semestra nezískal hodnotenie z predmetu KLC a VM A až E, 

nemôže realizovať súvislú odbornú prax v príslušnom semestri, pokračovať v štúdiu 

v ďalšom semestri príslušného akademického roka, realizovať prázdninovú prax 

v príslušnom akademickom roku a bude vylúčený zo štúdia.   

 

Čl. 3 

Súvislá odborná prax 

 

1. Súvislá odborná prax je samostatný povinný predmet, ktorý študent absolvuje v čase 

vymedzenom v študijnom programe v príslušnom akademickom roku a semestri. 

Spravidla je to v mesiaci december a máj v dĺžke trvania dva až štyri súvislé týždne. 

 

2. Súvislú odbornú prax študent absolvuje v zmluvných výučbových zdravotníckych 

zariadeniach, v špecificky odôvodnených prípadoch aj v iných zdravotníckych 

zariadeniach. 

 

3. Harmonogram súvislej odbornej praxe v príslušnom ročníku vypracuje ročníkový 

vedúci, resp. po dohovore to môže byť aj príslušné zdravotnícke zariadenie. Študent 

môže vykonávať dopoludňajšie a popoludňajšie služby a počas súvislej odbornej 

praxe môže vykonať dve nočné služby. Študent pracuje denne spravidla 8 hodín, 

počas nočnej služby spravidla 12 hodín (1 hodina = 60 minút), vrátane 30 minútovej 

prestávky. Na základe požiadavky vedúceho pracovníka príslušného pracoviska 

študent môže pracovať v dennej službe aj 12 hodín. 

 

4. Harmonogram pracovísk je pre študenta záväzný a nemôže si ho prispôsobovať svojim 

individuálnym potrebám. 

 

5. Študent je povinný absolvovať 100 % dochádzky na vymedzených pracoviskách. 

Študent si chýbajúcu prax nahradí do konca príslušného semestra akademického roka. 

      Ak je počet vymeškaných hodín súvislej odbornej praxe taký vysoký, že študent nemá 

možnosť a ani časový priestor nahradiť si ich do konca príslušného semestra, je nutné, 

aby písomne požiadal dekana fakulty o prerušenie štúdia. V prípade, že študent 

o prerušenie štúdia nepožiada, bude vylúčený zo štúdia.  

 

6. Harmonogram náhrady a jej organizáciu vypracuje ročníkový vedúci a dá na 

schválenie vedúcemu príslušnej katedry. Ročníkový vedúci oboznámi  

s harmonogramom študentov a vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení, resp. 

kliník. 

 

7. Vedúci pracovník vypracuje na každom pracovisku záverečné hodnotenie študenta do 

záznamníka klinickej praxe  

 

8. Ročníkový vedúci zapisuje študentom priebežné hodnotenie po odovzdaní hodnotenia 

súvislej odbornej praxe z príslušného pracoviska. 

 

 



Čl. 4 

Prázdninová prax 

 

1. Prázdninová prax je samostatný povinný predmet, ktorý študent absolvuje 

v mesiacoch júl až 15. august  príslušného akademického roka v rozsahu stanovenom 

študijným programom.  

 

2. Prázdninovú prax nie je možné vykonať v mesiaci jún (skúškové obdobie), resp. 

v iných, ako predpísaných mesiacoch. 

 

3. Prázdninovú prax môže študent absolvovať v zdravotníckom zariadení v mieste 

bydliska, pokiaľ s tým súhlasí vedenie zdravotníckeho zariadenia a má príslušné 

pracovisko a vykonáva odborné činnosti v zmysle pracovnej náplne študentov. 

Harmonogram služieb vypracuje príslušné pracovisko. 

 

4. Študent počas prázdninovej praxe pracuje denne spravidla 8 hodín (1 hodina = 60 

minút), vrátane 30 minútovej prestávky. Na základe požiadavky vedúceho pracovníka 

príslušného pracoviska študent môže pracovať v dennej službe aj 12 hodín, avšak 

harmonogram pracovných zmien nesmie byť v rozpore so zákonníkom práce a musí 

rešpektovať psychohygienu študentov.  

 

5. Študent je povinný absolvovať 100 % dochádzky počas prázdninovej praxe na 

pracoviskách určených príslušnou katedrou. Študent si prázdninovú prax nahradí po 

dohovore s ročníkovým vedúcim najneskôr do 25. augusta príslušného akademického 

roka, dokedy musí byť hodnotenie prázdninovej praxe zaevidované v MAISe.  

      Ak je počet vymeškaných hodín prázdninovej praxe taký vysoký, že študent nemá 

možnosť a ani časový priestor nahradiť si ich do konca príslušného semestra, je nutné, 

aby písomne požiadal dekana fakulty o prerušenie štúdia. V prípade, že študent 

o prerušenie štúdia nepožiada, bude vylúčený zo štúdia.  

 

6. Hodnotenie študenta vypracuje vedúci pracoviska a zapíše ho do záznamníka klinickej 

praxe, ktorý študent odovzdá ročníkovému vedúcemu najneskôr do 20. augusta. 

Ročníkový vedúci zapíše študentovi priebežné hodnotenie za predmet a prizná 

stanovený počet kreditov.  

 

7. Študent, ktorý nesplní stanovené podmienky v každom ročníku, nemôže postúpiť 

k štátnej skúške. Špecifické požiadavky na pridelenie kreditov si určia príslušné 

katedry a študent je povinný ich splniť. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa Smernica dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici č. 2/2014 o klinických 

cvičeniach, súvislej odbornej praxi a prázdninovej praxi. 

 

2. Smernica dekana č. 2/2016 o klinických cvičeniach, súvislej odbornej praxi 

a prázdninovej praxi nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Akademickým 

senátom FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

 

 



          V Banskej Bystrici,  8. 9. 2016 
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